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10. zasedání zastupitelstva města dne:  24.11.2011 
Bod pořadu jednání:   

 
 

Věc:  Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová, odbor technické správy veřejného 
majetku 

odbor, oddělení: odbor technické správy veřejného majetku 

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Bc. David Novotný, pověřený zastupováním vedoucího 
odboru technické správy veřejného majetku   

Projednáno: na 9. mimořádném zasedání  rady města 22.11.2011 

 

Poznámka:   

Předkládá: 
Bc. Martina Rosenbergová, v. r. 
primátorka  města 

Lukáš Martin, v.r. 

náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e   z r u š e n í   
 

usnesení zastupitelstva města č. 139/2011  a č. 200/2011 v plném znění  

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  
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a 

s c h v a l u j e 

 

toto nové znění - 

A. Přijetí dotace  od  „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“  v rámci dotačního programu 
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“,  
kdy Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     

1) Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace : 2.367.200,- Kč   
2) Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 755.999,- Kč  
3) Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená 

dotace 921.535,- Kč  
4) Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace : 835.387,- Kč  
5) Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace : 5.758.529,- Kč 

 

B. Poskytnutí dotace  od  „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“  v rámci dotačního pro-
gramu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 
2010“,  kdy Statutárnímu městu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené 
akce tj:     
 

 
6) Oprava odvodnění komunikace v ul. Horské v Liberci, navržená dotace 340.163,- Kč    
7) Oprava mostu Svárovská ul., navržená dotace 213.118,-Kč  
8) Oprava mostu Jahodová ul., navržená dotace 181.380,- Kč  
9) Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 809.039,- Kč  
10) Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.208,- 

Kč      
11) Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
12) Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 177.415,- Kč  
13) Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 302.399,- Kč  
14) Úprava odvodnění – Novinská – propustek č. 1 a č. 2 -  307.631,- Kč 
15) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 775.447,- Kč   
16) Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 715.537,- Kč 
17) Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní, navržená dotace 644.712,- Kč 
18) Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železnič-

ní v Liberci 763.955,- Kč 
19) Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská  v  Liberci  538.130,- 
20) Úprava odvodnění – ul. Sáňkařská, navržená dotace 69.626,- Kč 
21) Oprava odvodnění v ul. Volgogradská, navržená dotace 185.655,- Kč 
22) Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci 318.888,- Kč    
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Důvodová zpráva 
 
Povodňové škody na komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví města Liberec.  
 
Odbor technické správy veřejného majetku ( dále jen odbor TS) dne 30.6.2011 a 29.9.2011 
předložil zastupitelstvu města ke schválení materiál „Povodňové škody na komunikacích ve 
vlastnictví města Liberec“ v následujícím znění usnesení : 

USNESENÍ Č. 139/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR   

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  
přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“,  kdy Statutárnímu měs-
tu Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
1. Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická, navržená  dotace : 3,303.720,- Kč   
2. Oprava opěrné zdi – ul. u Podjezdu, navržená dotace : 788.939,- Kč  
3. Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská, navržená dotace  
    1,092.361,- Kč  
4. Oprava odvodnění ul. K Bucharce, navržená dotace: 1,336.247,- Kč  
5. Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská, navržená dotace: 10,159.823,- Kč 

USNESENÍ Č. 200/2011 

Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec  

Poskytnutí dotace od MMR ČR 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  
přijetí dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj ČR“ v rámci dotačního programu „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010“, kdy Statutárnímu městu 
Liberec bude poskytnuta dotace na tyto níže uvedené akce tj:     
 
1. Oprava odvodnění komunikace v ul.Horské v Liberci, navržená dotace 382.931,- Kč    
2. Svárovská ul., navržená dotace 234.184,-Kč  
3. Jahodová ul., navržená dotace 202.980,- Kč  
4. Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok, navržená dotace 971.628,- Kč  
5. Oprava konstrukce vozovky a sil. tělesa v ul. Kopeckého, navržená dotace 135.209,- Kč      
6. Oprava mostu v ul. Karlovská, navržená dotace 101.464,- Kč  
7. Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci, navržená dotace 268.196,- Kč  
8. Úprava odvodnění  ul. Křižanská, navržená dotace 367.865,- Kč  
9. Úprava odvodnění – Novinská – propustek č.1 a  č.2, navržená dotace 449.762,-Kč 
10. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkově, navržená dotace 853.891,- Kč   
11. Oprava vozovky místní komunikace v ul. Příkrý Vrch, navržená dotace 856.224,- Kč    
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Odbor TS v souladu s přijatými usneseními rady města realizoval výběrová řízení na 
zhotovitele  stavebních prací níže uvedených akcí. Jediným hodnotícím kritériem byla 
celková cena zakázky. Po vyhodnocení výběrových řízeních došlo ke snížení nákladů u 
jednotlivých akcí dle níže uvedených tabulek č. 1,2 a 3. S ohledem na podmínky dotace 
byla i výše dotace na jednotlivé akce ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR pokrá-
cena na  hodnotu 90 % z celkové hodnoty každé zakázky a z tohoto důvodu se musí re-
vokovat dříve přijatá usnesení rady a zastupitelstva města. Na základě shora uvedeného 
bude město Liberec moci odstranit veškeré povodňové škody na komunikacích z roku 
2010, které splnily podmínky dotace od MMR. Původní předpokládaná finanční spolu-
účast MMR byla předpokládaná do výše 16 mil. Kč, ale dle níže uvedených přehledů 
MMR poskytlo na základě registračních listů městu Liberec cca 17,1 mil Kč, tedy o 1 
milion korun více. 
 
Tabulka č. 1 
 
V první „etapě“ od MMR ČR bylo schváleno těchto  5 akcí :  
 
 

  
Název akce 

 
Dodavatel 

Skutečné 
náklady dle 
výběrového 
řízení 

Př 
Upravená výše  

dotace 

1. 
Úprava odvodnění a komunikace ul. 

Strakonická 
Imstav 2 630 223,00 2 367 200,00 

2. Oprava opěrné zdi U Podjezdu EUROVIA CS a.s. 840 000,00 755 999,00 

3. Oprava vozovky a odvodnění komu-
nikace v ul. Minoňská a Českolipská 

SaM silnice a mosty 
a.s. 

 
1 023 929,00 

 
921 535,00 

4. Oprava odvodnění a komu 
nikace  - ul. K Bucharce Imstav 928 208,00 835 387,00 

5. Úprava odvodnění a     komunikace – 
ul. Karlinská 

Skanska a.s. 6 398 366,00 5 758 529,00 

 
C E L K E M 

 
 11 820 726,00 10 638 650,00 

 
Tabulka č. 2 
 
Po ukončených výše uvedených výběrových řízení bylo MMR ČR požádáno o převod „ušet-
řených“ finančních prostředků oproti předpokládané projektové ceně na další akce města Li-
berec. MMR ČR žádosti města vyhovělo a svým sdělením ze dne 15.9.2011 podpořilo dalších  
11 níže uvedených  akcí.  
 

  
Název akce 

 
Dodavatel 

Skutečné 
náklady dle 
výběrového 
řízení 

Upravená výše  
dotace 

6. Horská 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
377 959 340 163 

7. Svárovská 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
236 798 213 118 

8. Jahodová 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
201 533 181 380 
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9. Temná EUROVIA CS a.s. 898 932 809 039 
10. Kopeckého včetně PD EUROVIA CS a.s. 119 992 135 208 

11. Most Karlovská 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
112 738 101 465 

12. Tichá VŘ probíhá 197 127 177 415 

13. Křižanská 
1.jizerskohorská 
stavební s.r.o. 

335 998,8 302 399 

14. Novinská 
1.jizerskohorská 

stavební s.r.o 
341 812,8 307 631 

15. Šrámkova STRABAG a.s. 861 608,14 775 447 
16. Příkrý vrch TSML a.s. 795 041,64 715 537 

 C E L K E M 
 

 4 479 538 4 058 802 

 
Tabulka č. 3 
 
Po ukončených výše uvedených výběrových řízení bylo MMR ČR opětně požádáno o  další 
převod „ušetřených“ finančních prostředků na další akce města Liberec. MMR ČR žádosti 
města vyhovělo a podpořilo dalších  6  akcí. Stanovisko MMR bylo doručeno na město Libe-
rec dne 18.11.2011 
 
 

  
Název akce 

 
Dodavatel 

Skutečné 
náklady dle 
výběrového 
řízení 

Upravená výše  
dotace 

17. 
Oprava odvodnění komunikace 

Ostašovská, Karlovská 
STRABAG a.s. 597 924 538 130 

18. 
Oprava vozovky pod silničním 

mostem I 35, železničním mostem 
ČD v ul. Železniční v Liberci  

EUROVIA CS a.s. 848 840 763 955 

19. 
Oprava odvodnění komunikace ul. 
Obchodní a Svárovská v Liberci  

1.jizerskohosrská 
stavební s.r.o. 

716 347 644 712 

20. 
   Oprava odvodnění komunikace 

v ul. Heřmánková v Liberci 
Bude vypsáno VŘ 395 437 318 888 

21. 
Oprava odvodnění v ul. Volgo-

gradská 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
206 284 185 655 

22. Úprava odvodnění v ul. Sáňkařská 
1.jizerskohosrská 

stavební s.r.o. 
77 363 69 626 

 
C E L K E M 

 
 2 842 195 2 520 966 

 
 
Odbor TS v souladu s přijatými usneseními rady města vyhlásil a v současné době již uzavírá 
příslušné smlouvy o dílo výše uvedených akcí.   
 
Poznámky :  

1. Pro akce uvedené v tabulkách č. 2  a 3 jsou v současné době ze strany MMR vydány re-
gistrační listy, které zakládají oprávněný nárok na předmětnou dotaci. Výše dotace může 
být pokrácena u zakázky na Opravu odvodnění v ul. Heřmánková a to z důvodu možného 
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snížení celkové ceny  z výsledku výběrového řízení. 
2. Z důvodu velkého rozsahu stavebních prací, termínu přijetí registračního listu od MMR a 

předpokládaným zhoršujícím se klimatickým podmínkám bude u následujících akcí MMR 
požádáno o převod finančních prostředků do roku 2012. Tento převod byl po vzájemné 
telefonické dohodě s pracovníkem MMR přislíben. Akce  

• Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská 
• Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok 
• Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská 
3. Dále bude zažádáno o převod finančních prostředků z důvodu neuskutečněného výbě-

rového řízení na akci Oprava odvodnění komunikace v ul. Heřmánkova v Liberci. 
4. Na akce uvedené v tabulkách č. 2 a 3 zatím ze strany MMR nejsou vydány pokyny 

k nastavení rozpočtového limitu. Tyto pokyny by město Liberec mělo obdržet na pře-
lomu měsíce listopadu a prosince 2011.   

 
 


